
Provinciaal 

Jeugdkampioenschap 
 

Provincie Antwerpen 2017 

op zaterdag 12 en zondag 13 november 2016 

Uittredende kampioen(e) 2016: 

Manueke Hervano  -  Follesa Enrico  -  Roymans Liese  -  Beukema Constantijn  -  Masschelein Anke  -   

Vande Ginste Michiel  -  Roymans Elien  -  De Bock Thijs  -  De Bouver Caroline  -  Beukema Christiaan  -          

Van Dijck Evi  -  Verbruggen Birgit  -  Slagter Maxim 



Deze kampioenschappen gelden als selectie voor het 

Vlaams Kampioenschap 2017 !!! 

 
De Ligajeugdleider zal op basis van de kampioenstitels en de eindrangschikking de 
spelers tot deelname aan de VSF jeugdkampioenschap bepalen en uitnodigen. De 
deelnemerslijst van elke reeks bestaat uit 1 jongen (kampioen) en 1 meisje 
(kampioene) van elke reeks, aangevuld met 6 afgevaardigden waarvan in elke reeks 
indien mogelijk een tweede meisje. Deze spelers plaatsen zich voor het  
jeugdkampioenschap van Vlaanderen op zaterdag 4 en zondag 5 februari en zater-
dag 11 februari, 2016 . 

 
Deelnamevoorwaarden 

 

De Liga Jeugdkampioenschappen zijn voorbehouden aan de leden aangesloten bij 
de VSF  als eerste lid, door de Liga Antwerpen, die de leeftijd van 20 jaar niet be-
reikt hebben op 1 januari van het jaar waarin de VSF Jeugdkampioenschap wordt 
ingericht, waartoe dit kampioenschap recht op deelname geeft  

Speellocatie :  

Scheppersinstituut - Melaan 16, 2800 Mechelen  

 

PRE–registratie via de website van ‘Schaakliga Antwerpen’   

tot 3 / 11 / 2016  (OPGELET: Ter plaatse inschrijven is NIET mogelijk) 

Deelnameprijs:   

Pionnen (-8j.) en Pupillen (-10j.): 8 € 

Miniemen (-12j.) tot Junioren (-20j.): 10 € 

     Notatie: is verplicht, behalve bij de reeksen -8 en -10 

Aantal dagen / ronden + speeltempo: 

Pionnen (-8) en Pupillen (-10):  

       1 dag (13/11) - 7 ronden—25min + 5 sec/zet 

Miniemen (-12) tot Junioren (-20):  

 2 dagen (12 en 13/11) - 7 ronden - 55min + 5sec/zet 

In samenwerking met Schaakliga 

Antwerpen vzw  organiseert  Schaak-

klub TSM Mechelen het Liga jeugd-

kampioenschap 2017 

Pre-registratie en extra informatie op de website van de Liga Antwerpen 

OPGELET NIEUW 

TEMPO EN 

GEWIJZIGD 

REGLEMENT 


